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גבר באשתו .הדרך הרביעית שניפלאה
היתד״ השבוע ,דרך בית־משפט בעבריין
מועד.
בפעם הראשונה בחייו חבש הצעיר
יפה־התואר ,בעל תסרוקת־החיפושיות ,את
ספסל־הנאשמים בבית־המשפט המחוזי ב־
תל־אביב לפני תשעה חודשים .האשמה:
בעילת־קטינה.
הוא טען אז כי לא הכיר את החוק,
וכי לא ידע שהבלונדית היפהפיה היא,
בשפת־החוק היבש ,קטינה האסורה עליו.
בית־המשפט התחשב בנסיבות המקילות,
הטיל עליו מאסר על־תנאי.
השבוע הוא חבש בשניה את ספסל־
הנאשמים באותו בית־משפט .אותה קטי
נה ניצבה שוב על דוכן־העדים ,האשימה
אותו ,הפעם ,בחיים על רווחיה כפרוצה.
חופה כמקום כלא .בהודאתה ב
משטרה סיפרה בי הוא לחץ עליה ,הכריח
אותה לעמוד ברחוב בן־יהודה בתל־אביב,
לצוד שם לקוחות .״את כל הכסף היה
משלשל לכיסו,״ העידה בבית־המשפט.
הוא :״לא דובים ולא יער! מעולם
לא ניסיתי להפוך אותה לזונה ,ומעי־לם
לא חייתי על רווחיה.״ הוא סיפר כי היא
טפלה עליו אשמת־שוא ,כדי ללחוץ
עליו ,בדרך זו ,ולהכריח אותו לשאת
אותה לאשה .״אני לא רוצה אותה!״
חזר •וטען בבית־המשפט.
החודש ,כשעמד שופט בית־המשפט ה
מחוזי בתל־אביב ,חיים בנטל ,להוציא את
פסק־דינו ,היתר ,בפיה הצהרה מפוצצת.
היא שיקרה בהודאתה במשטרה — כך
טענה — ודבריה שנמסרו בשבועה בבית־
המשפט לא היו נכונים .הוא לא שידל
אותה ,לא חי על רווחיה ,היא לא היתר,
זונה ,והוא לא היה סרסור לדבר־עבירה.
כל מה שסיפרה והצהירה בשבועה היה
שקר ,והיא מוכנה עתה לתת על־כך את
הדין.
היא אוהבת אותו — כך סיפרה —
היא לא יבולה לחיות בלעדיו .מצפונה
נוקף אותה על האשמה הנוראה שטפלה
עליו .אם הוא ילך למאסר ,היא תתאבד.
אבל כל זה נאמר ,לרוע המזל ,מאוחר
מידי ,והשופט קבע כי אינו נותן אימון
רב בדבריה ,הרשיע את הצעיר.
השבוע התכנסו הצדדים לשמיעת גזר־
הדין .הצעיר עמד להישלח למאסר ב
תוספת תקופת המאסר־על־תנאי התלוייה
נגדו .אבל פרקליטו הכין הפתעה .לאחר
גאום־הסיכום של התובע ,שביקש להטיל
על הנאשם את העונש המכסימאלי ו
להפעיל את המאסר־על־תנאי ,קם הסניגור
והושיט לשופט תעודת־נישואין.
״הם התחתנו בינתיים,״ הסביר הפרק
ליט ,״אם בית־המשפט ישלח אותו ל־
בית־הסוהר ,הוא יהרוס את אושרו של
הזוג הצעיר.״
״הסניגור הקל עלי את המלאכה,״ הת
לוצץ נציג התביעה ,עורך־הדין משה יעקב־
סון ,״אני ביקשתי להטיל עליו שנת־
מאסר ,והסניגור כבר הודיע כי הנאשם
הולך למאסר־עולם!״
בית־המשפט השתכנע ,נהג לפנים משורת״
הדין ,הטיל על הנאשם מאסר־עולם אצל
אשתו ,בתוספת מאסר מסוג אחר —
על תנאי.

החי
• ע בי ר ה פ לי לי ת .בתל־אביב רשם
אזרח צ׳ק לפקודת־עצמו ,הוזמן על־ידי ה
משטרה לחקירה כשהתברר כי הצ׳ק היה
בלי כיסוי.
• ל ק ח מ ה נ סי ון .בתל־אביב הלך עו־
רך־דין לבית־המשפט-על־מנת להגן על כייס
מועד ,גילה כי כייס אחר גנב בדרך את
ארנקו.
• ג ף ח י ו ת  .בחיפה היכר ,זאב וייס את
אריה שוורץ ,טען כי עשה זאת מפני שהלה
קרא לו קוף.
• ש נ א ה ע צ מ י ת  .בירושלים היכר.
דויד חזן את שכנו ,טען כי עשה זאת לאחר
שהשכן מפעיל את מקלטו בקול רם בכל
פעם שהרדיו משמיע פרקי־חזנות•
• ה ה ס ט ו ר י ה חו ז ר ת .ביפו ניסה
חיים נירון להצית את ביתו ,הסביר לשכ
נים כי התכוון לשרוף את כל העיר ,כדי
לשכנע את העירייה לבנות בתים חדשים.
• יו ש בי ק ר נו ת .בתל־אביב פרצו
אלמונים לבית־קפד״ גנבו משם ממתקים
ועוגות ,לא נגעו בכסף שהיה מונח במגירה.
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